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Kære Domsogn
Julen og det nye år nærmer sig i den gamle by, og meget er sket det forløbne år.
Den gamle kirke, indviet til Jomfru Maria, har fået en ny beboer i form af Hein
Heinsens statue af Ansgar. De arkæologiske udgravninger, som har sandsynliggjort,
at Ansgar byggede og indviede kirke i Ribe, har skabt mulighed for den smukke
plads, der ligesom trækker kirkegulvets sten ud i byen. Jomfru Maria var Ansgars
yndlingshelgen, og kirken er sikkert navngivet af ham, da han opkaldte flere kirker
efter Maria.
Således er begyndelsen af kristendommen massivt
tilstede over 1200 år senere. Næste år vil interessen
springe 700 år frem til Reformationen. Domkirkens
musikarrangementer og foredrag samt det store folke
møde i oktober vil være præget af markeringen af
Luthers teseopslag, startskuddet til den store kirkelige
splittelse af Europa. I nærværende nummer skydes året
i gang med domprovst Jens Torkilds Baks prædiken
fra den 31.10. og sognepræst Signe von Oettingens
refleksioner over „Skriften alene“ som udgangspunkt
for frelsen.
Vi tager efter dette menighedsrådsvalg afsked med Per
Dalgaard og Henrik Noer, som har et digt med fra sin
digtsamling. Vi siger tak for en stor og ihærdig indsats
i rådsarbejdet gennem de seneste år.
Fra redaktionen vil vi ønske alle en glædelig jul og et godt reformations- nytår.
Torben Bramming
Sognepræst
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…
Af Sognepræst Torben Bramming

DÅB
ASYL
AF

I den sidste måned har man
ved et par gudstjenester kunnet
opleve dåb af iranere, som er
konverteret fra islam til kristendommen. Dette vil også
fortsætte de kommende måne
der gennem december og januar, når jeg har gudstjenesten
i Domkirken. De kommer fra
asylcenteret i Hviding, hvor de
afventer afgørelsen på deres
asylsag. Lige nu samles vi hver
torsdag fra 9.00–11.30 i Egecenteret, hvor de gennemgår
et kursus i kristendom, som er
4

ANSØGERE

baseret på kendskab til, hvad
Bibelen siger. Her underviser Jens Rosenberg primært,
mens jeg og medarbejder på
stiftets tværkulturelle center i
Kvaglund, Poul Martin Nielsen, også medvirker. Der er
omkring 20, som gennem den
næste tid skal døbes.

Adgangsbillet?

Nogle er blevet kristne i Danmark, mens de fleste allerede i
Iran har vendt sig mod kristendommen og deltaget i møderne

i „undergrundskirken“, der
består af små husmenigheder,
der samles for at læse Bibelen.
Der har i pressen været røster fremme, som antyder, at
asylansøgere ønsker at bruge
dåben som begrundelse for at
få asyl. Det skal jeg ikke kunne
udelukke sker. Vi understreger
i undervisningen, at dåben
ikke er en adgangsbillet til
Danmark. Alle gennemgår et
intensivt kursus i kristendom
og kommer gennem Bibelens
vigtigste trossætninger.

„Vi understreger
i undervisningen,
at dåben ikke er
en adgangsbillet til
Danmark.“

Ved afslutningen af kurset
ved de mere om Bibelen end
de fleste danskere. Samtidigt
udsætter de sig for alvorlige
sociale konsekvenser fra familie
og muslimske asylansøgere og
fare for fængsling ved hjemkomst til hjemlandet, når de
bliver kristne. Der er gennem
regimetro islamister fra Iran
nemlig en overvågning af
iranske asylansøgere, som sker
gennem den stormoske, Irans
præstestyre finansierede på
Vibevej i København, og som
uansvarligt blev promoveret af
flere bisper og politikere. Man
så i forhold til tyrkiske friskoler
i forbindelse med kupforsøget
i sommers lignende forhold.
Mit indtryk er, at Gud har
åbnet et v indue for de farsitalende folk og omvendelserne
sker ikke kun i Europa, men
også i massevis i Iran, hvor
„undergrundskirken“ vokser
dag for dag.
Amir, som jeg døbte i Domkirken i januar, går nu på en Bibelskole i Nordsjælland. De tre,
der blev døbt den 30.10., Aram,
Marzieh og Ramin, kom allerede til kristendommen i Iran.
Ramin, som har været soldat
igennem flere år i den islamiske
revolutionsgarde, Sepah, var
utryg og træt af Allah, som var
en dømmende og vilkårlig gud,
som han sagde. Han søgte efter
en Gud, som smilede til ham.
Det fandt han i kristendommen
og han begyndte at komme i
en husmenighed. Det er klart,
det giver visse problemer, når
det kommer ud, eftersom der
er fængselsstraf på mellem 5 og
10 år og i visse tilfælde dødsstraf
forbundet med at konvertere.

Church of Love

Sammen med Church of Love,
en valgmenighed i F
 olkekirken
under ledelse af valgmenighedspræst Massoud Fouroo
zandeh, som holder farsi
sprogede gudstjenester i
Odense, har menighedsrådet
valgt at støtte dette missions
arbejde. Det er kirkens
vigtigste opgave, da vi har en
missionsbefaling fra Jesus selv.
Det er fantastisk, at dette kan
ske også i Ribe Domkirke,
den ældste af vore domkirker.
Det, som har slået mig under
dette arbejde, har været, hvor
meget Bibelen betyder, og hvor
meget vi gammeldanskere har
glemt dens betydning. Det er
vitterligt denne bog, der skaber
friheden for muslimer, der
konverterer. Det er den, der
integrerer dem mere end noget
andet, fordi vi får en fælles horisont fra Gud, som siger, at alt
mad og alle mennesker er rene,
alle er lige for Gud. Samvittigheden og næstekærligheden er
den ledetråd, vi skal leve vores
liv efter, og ellers er alt frihed.

Ny folkekirkelighed

På den måde lever vi i en mærkelig og ny tid, som måske er
passende for det reformations
år, vi går ind i med 2017. Den
gamle kirke, det gamle folk,
bliver ændret i disse år, ganske
som Ansgars mission ændrede
nordboernes liv. En ny sammensætning af folket kræver
en ny folkelighed og en ny
folkekirkelighed. Det er den
bedste vej frem for en virkelig
integration. ◊
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Artikelserie – Min Domkirke
Af Inge K. Juul

FORTROLIG MED

„MIN
DOMKIRKE“
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Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen har til de fire
evangelistsymboler brugt datteren Anne Marie som model
for Mattæus, mens den ældre datter, Irmelin, har været
model for dørhåndtagets engleansigt.

Da vi flyttede til Nørrelundparken i 2002, troede vi, at
vi hørte til Farup sogn, og
da vores kirketilhørsforhold
tidligere havde været landsogne, senest Vandborg- Ferring
ved Lemvig, var det helt fint.
Men snart blev vi klar over, at
vi boede i Domsognet. Vi kom
ret hurtigt med i Ribe Kammerkor, der havde øvelokale i
Processionsgangen. Det medvirkede ved forskellige begivenheder i Domkirken. Vi blev
desuden af og til brugt som
afløsere i kirkekoret, især ved
bryllup og begravelse. På den
måde blev vi fortrolige med
kirkerummet også set oppe fra
orglet. Inden længe blev Ribe
Domkirke derfor helt naturligt
„Min Domkirke“.
Før den tid havde jeg som
mange andre kendt og beundret kirken som turist. På et
tidspunkt kom jeg her som
højskolelærer med et hold,
der skulle have en omvisning.
Mange spændende historier og
begivenheder rundt i kirken
vakte allerede dengang min
interesse.
Carl Henning Petersens
udsmykning var og er stadig
overvældende. Selv holder jeg
mest af kirkeruderne. Når jeg
er til gudstjeneste glæder jeg
mig især over det skiftende lys.
Bethlehemskapellets uendeligt smukke smedejernsgitter
har en særlig betydning for
mig. Det skyldes, at jeg havde en gammel ven, der var
kunstsmed. Han havde været
frihedskæmper under krigen og

kom som temmelig ung mand
i koncentrationslejr. Han lærte
mig blandt meget andet at
værdsætte smedejernsarbejde.
– Uvilkårligt tænker jeg ofte på
ham, når jeg sidder i kirken og
kan se gitteret.
Ved opgangen til prædikestolen er der på en af pillerne
et mærke fra oversvømmelsen
i 1634. Jeg synes, det er et
vigtigt historisk minde, som
guiderne i kirken kan spinde
mangen en god ende over. For
mig er det væsentligt, fordi det
minder mig om naturens kræfter i det flade marskland, jeg
nu bebor, og om menneskets
udsathed i det hele taget.
Sct. Georg og Dragen i kirkens nordvestlige hjørne hører
med i min bevidsthed om kirkens seværdigheder. Især hvis
der er børnebørn med i kirken,
får vi repeteret den historie.
Den er rigtig god, hver gang
den fortælles.
Og så må jeg nævne det fine
for sin tid usædvanlige olie
maleri på sten af Madonna
med barnet i hovedskibets nordre side. Det er fra 1500-tallet.
Det udstråler en skønhed og
ynde, der stadig betager mange.
Når jeg kommer til guds
tjeneste eller koncert i kirken
henover den nu meget flotte
kirkeplads, gør jeg ofte holdt
ved kirkedørene med Anne
Marie Carl-Nielsens fascinerende bronzerelieffer. Som
højskolelærer har jeg beskæftiget mig en del med Anne
Marie og Carl Nielsens liv og

værker. Det er underholdende
at iagttage hendes dygtige
udformning af de bibelske
motiver med modeller genkendelige fra hendes familie – og
dyrerelieffernes stærke udtryk
er en fornøjelse.
Det liv, der udfolder sig i
Domkirken udover gudstjenester, har jeg haft det privilegium at være tæt på. Min mand,
Kurt Juul, har skrevet flere
kirkespil til Kulturnatten med
musik af Bo Gunge. Det første
var om Dronning Dagmar i
800-året for hendes bryllup
med kong Valdemar i 2005.
Jeg havde fornøjelsen at finde
på titlen, „Morgengaven“.
Ved Rued Langgaardfestivalen hvert år er Domkirken og
dens omgivelser et stærkt rum
for fine koncerter og dramatiske forestillinger; jeg deltager i
det meste. Det er virkelig oplivende, interessante og festlige
dage, der samler masser af folk
fra hele landet.
„Min Domkirke“ er nok først
og fremmest sang og musik.
Det indbefatter også klokkespillets to dejlige melodier
Dronning Dagmar og Den
yndigste rose. Vi kan høre
dem på vores bopæl i gunstig
vindretning. Ligeså nyder vi
synet af kirkens markante
profil uden for vores havedør
mod syd. Vi har heldigvis gode
prædikanter i Domkirken, men
salmesangen, vores dygtige
korsangere og organister er
dog det, der for alvor bærer i
„Sorrig og glæde“. ◊
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Af Sognepræst Signe von Oettingen

HVAD ER DET AT VÆRE LUTHERSK? (3)

SKRIFTEN
ALENE

„Tag og læs!“

Det er aften. Året er 386 e.Kr.
Biskoppen og kirkefaderen
Augustin fortæller, at han i en
have i Milano hører en barnestemme hviske følgende ord:
„Tag og læs!“ – eller på latin:
„Tolle lege!“ På dette tidspunkt
var Augustin endnu ikke kirkefader eller biskop og heller ikke
døbt.

„Tag og læs!“

Augustin opfattede disse hviskende ord som en opfordring
til at slå op i Biblen og læse i
den. Men for ham lå der mere
i den hviskende opfordring.
Hans øjne mødte de bibelske
ord ud fra den forventning,
at ordene, han læste, ville få betydning for ham og hans liv. At
ordene talte til ham netop det
øjeblik, som han læste dem.
På dette tidspunkt var Augustin en intellektuel levemand.
Da han slår op i den bibelske
tekst, møder hans øjne Romerbrevet. De først ord han læser er:
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„Lad os leve sømmeligt, som
det hører dagen til …“ (Rom.
13,13–14).
Han føler, at ordene taler til
ham personlig. De ændrer
hans liv: han bliver døbt, bliver
præst og senere en af de største teologer i den senantikke
verden.
Han lægger også navn til den
munkeorden, hvis mest berømte munk er: Martin Luther.
I 2017 er det 500 år siden, at
Martin Luther slog sine 95
tester mod afladshandlen op på
porten til Slotskirken i Wittenberg. Det vil blive markeret i
hele den protestantiske del af
verden. Som optakt til markeringen af reformationsjubilæet,
blev der afholdt en reformationsgudstjeneste i Domkirken
den 31. oktober 2016. På
alteret i Domkirken lå en bibel.
Det gør der altid! Den vil også
ligge der i fremtiden.
For Biblen er bærende i den
evangelisk-lutherske kristen
dom. Dette fremhævede

reformatorerne ved at formulere sætningen sola scriptura
(skriften alene). Ingen kirkelig
autoritet skulle være garant for
den rette udlægning. Ethvert
kristent menneske skulle selv
dette ene:
„Tag og læs!“ – „Tolle lege“.
„Tag bogen i hånden, læs i bogen
og vær overbevist om, at der i
denne gamle bog findes sætninger
og fortællinger, som har med dig
at gøre. Som er sagt til dig, og
som blev skrevet til dig. Ikke hver
enkelt sætning. Ikke hvert enkelt
kapitel. Du vil hurtig lægge mærke til, hvornår teksten har noget
med dig at gøre: når du rammes
af et ord, når det skaber: glæde,
tro, modstand eller vrede hos dig.
Biblen er en kraft, som kan virke
ind i dit liv. Tag og læs!“

Luthers oversættelse

Sådan forstod Martin Luther
det. Med flid og vedholdenhed
oversatte han Biblen.
1521 oversatte han Det Nye
Testamente på Wartburg. 1529

udkom en revideret udgave.
1534 udkom den første samlede udgave af Biblen på tysk.
Die ganze Heilige Schrift. Flere
hjalp til med denne oversættelse. Blandt andet Philipp
Melanchton. I fællesskab arbejdede de med grundteksten og
prøvede at finde egnede ord til
oversættelsen.
Om arbejdet fortæller Luther:
„I min oversættelse har jeg be-

stræbt mig på at give et rent og
klart tysk, og det har ofte hændt,
at jeg har brugt fjorten dage,
ja, tre til fire uger på at lede og
spørge efter ét eneste ord, af og til
uden at finde det alligevel. Da vi
var i gang med Jobs Bog, Philipp
(Melanchthon), Aurogallus og
jeg, havde vi så meget besvær, at
vi undertiden brugte fire dage
på at færdiggøre mindre end tre
linjer. Men nu, kære ven, når

det først er færdigoversat, kan
hvem som helst læse det og mestre
det. Nu kan man lade øjnene
løbe over tre til fire sider uden
så meget som at standse én gang.
Men hvilke sten og stubbe, som
har ligget der, mærker man ikke.
Hvor man nu spadserer som
på et høvlet bræt, har vi slidt
og svedt, før vi fik stubbene og
stenene ryddet af vejen, sådan at
man kunne komme frem så let.“

På forsiden af denne originaludgave af Luthers Bordtaler (Tischreden) ses et middagsselskab rundt om et spisebord.
„Nå mine Herrer, hvad er der af nyt?“ Sådan indledte Luther ofte disse samtaler med kollegaer, venner og studerende, som blev
nedskrevet og offentliggjort 20 år efter. Emnerne var mange og talen enkel – men aldrig kedelig.

Og så den berømte sætning
„Man skal spørge forældrene i hjemmet, barnet på gaden, de
almindelige mennesker på torvet, se på munden, hvordan de snakker,
og oversætte efter det. Først da forstår de det og mærker, at man taler
tysk med dem.“

Hvorfor var det så vigtigt
for Martin Luther, at Biblen
kunne læses på tysk og på
modersmålet? Hvorfor var det
så vigtigt for ham at videregive
evangeliet til mennesker på
9

Hvad er det at være luthersk? (3)
– fortsat

Philipp Melanchton om Martin Luthers liv. Melanchton
beundrer Luther, og de indgår et arbejdsfællesskaber og et venskab, som varer til Luthers død i 1546. Bogen er en hyldes til
Luther, som den, der førte kirken i friheden fra pavedømmets
babylonske fangenskab.

gaden og på torvet? At udlægge, prædike og at sætte sig i
menneskers øresnegl?

Befrielse

Fordi Martin Luther selv havde
gjort en omvæltende personlig
erfaring med Bibelens ord.
Han havde selv læst i Biblen
og det var ganske usædvanligt
dengang – selv for en teolog.
Som ung munk tager han
skriftsteder fra Bibelen til sig.
Vender og drejer dem i sit
indre. Spørger til dem – også
kritisk. Som en medicin går
han rundt og tygger på dem i
dagevis. Han holder dem ind i
orkanens øje, når han er allermest angst.
Han er syg på krop og sjæl.
Nedtrygt i angst for en kræven-
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Philipp Melanchtons „Loci communes rerum theologicarum“
fra 1545 også kaldet „Loci Communes“ er den evangelisklutherske kirkes første dogmatik. Udgangspunktet er alene
Biblens skrifter og især Paulus’ Romerbrev. Det var et brud
med den tidligere tradition.

de og fordrende Gud, som han
ikke kan stille tilfreds. Aldrig!
Det sender ham ud i dybe
kriser.
I sådan en krise bliver han
også nødt til at forberede sig til
en forelæsning om Romerbrevet
på universitetet. Sætningen hos
Paulus: „Den retfærdige skal leve
af tro“ (Rom. 1,17) rammer
ham i det inderste.
Da står det pludselig klart for
ham:
Intet menneskeværk kan slå bro
over til himlen. Men himlen slår
bro ned på jorden.
Guds kærlighed søger ikke
efter mennesker, som gør det
gode. Men Guds kærlighed
møder de mennesker, som har
tillid til hans kærlighed. Guds

kærlighed søger ikke efter mennesker, som kan elskes, og som
fortjener kærlighed. Men Guds
kærlighed skaber, hvad den
elsker: mennesker, som lader
sig møde af Guds kærlighed,
og som lader mødet ske.
Dette bliver Luthers befrielse,
og han kalder sig selv: Eleutherus (den befriede). Hele den
sakrale middelalderlige fromhedskult med regler og øvelser,
med traditioner og autoriteter,
falder sammen som et korthus.
De udgør ikke det væsentligste
mere. Især fordi disse regler og
traditioner er tvetydige, mens
skriften for Luther fremstår
som entydig.
For Luther indeholder Biblen
en entydighed og en klarhed,
når den peger på Guds ære og

De 26 Ribeartikler blev vedtaget af kongen og rigsrådet på et
møde i Ribe i 1542 og tilføjet Kirkeordinansen, som bestemte
gudstjenesteforløbet. Ribeartiklerne omhandlede bl.a.
præstevalget og kirkefred samt helligbrøde.

menneskets nødvendige frelse.
Den skaber klarhed og befrielse. Dette er rettesnoren i forståelsen af den bibelske tekst.
Derfor var Martin Luther heller
ikke bibelfundamentalist. Han
kunne tværtimod forholde
sig meget kritisk og afvisende
til dele af Bibelen. Især over
for Jakobsbrevet, som efter
hans mening ligger under for
gammeltestamentlige lovkrav.
Skriftets kerne er altid Kristus,
hans liv, død og opstandelse,
som kan skabe befrielse hos
hvert enkelt menneske, som får
rakt ordene. Skriften skal drive
Kristus frem (Christus treiben).
Den skal fortælle om Kristus
og videregive hans lære, men
den skal også åbne op for hele
den velsignelse, som Kristus

Hans Tavsen oversatte Mosebøgerne 1535 under Københavns
belejring i „Grevens fejde“. Han havde lært hebraisk i
Wittenberg og oversatte skrifterne direkte fra kilden til
modersmålet.

kommer med til den enkelte.
Martin Luther taler i mange
billeder. Blandt andet bruger
han det billede om Biblen, at
den er som et prægtigt træ,
hvor ordene er dets grene, som
han alle har gennemgået, fordi
han har siddet midt i træet.
Det vigtigste er at sidde midt i
skriften og dag og nat have hovedet i den. Luther peger ikke
på, at Biblen skal have sæde i
vores liv, men at man skal finde
sin egen plads i skriften.

Ordet er dig nær

Hver kultur, hver epoke og
hvert enkelt menneske knytter
egne erfaringer til de bibelske
ord og finder på forskellige måder plads i de bibelske skrifter.
For Luther gælder det om at

læse i Biblen, tænke over ord
ene, tale om deres betydning,
lade dem simre og koge, læse
dem igen og lytte til, hvordan
de arbejder, indtil man opdager: det er til os, ordene er sagt.
I Romerbrevet skriver Paulus:
Men den retfærdighed, som
kommer af tro, siger således:
„Sig ikke i dit hjerte: Hvem vil
stige op til himlen (nemlig for
at hente Kristus ned)? eller:
Hvem vil stige ned i afgrunden
(nemlig for at hente Kristus op
fra de døde)?“
Nej, hvad siger den? „Ordet er
dig nær, i din mund og i dit
hjerte.“ (Rom. 10,6–10).
Tolle lege! Tag og læs! ◊
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Prædiken ved reformationsgudstjenesten i Ribe Domkirke 31.10. 2016
Af Domprovst Jens Torkild Bak
Salmer: 108, 337, 336, 487, 289.
Gammeltestamentlig læsning Salme 8. Nytestamentlig læsning Rom. 3,21–24 + 27–28:

I FADERENS OG SØNNENS
OG HELLIGÅNDENS
NAVN.
AMEN.
Christian 3., der indførte Reformationen i Danmark, brugte –
ifølge historieprofessoren Uffe Østergaard – halvdelen af tiden
på sit fromhedsliv og studiet af religiøse skrifter, herunder korrespondance med reformatorerne i Wittenberg.
Men var han da ligeglad med landets styre, siden han tillod sig at
spilde så meget tid på sit indre liv? Nej, og netop derfor! Det var,
fordi han så betydningen af de nye ideer, der udgik fra Wittenberg; hvordan de med usvigelig sikkerhed ville komme til under
ét at omkalfatre både kirken og samfundslivet fra grunden – at
han viede sagen så stor interesse. Det var værdipolitik med substans, ikke kun noget privat.
Det kommende år, jubilæumsåret for Reformationen, er en
excellent anledning til at overveje, hvad der kom ud af det hele.
Til at kigge ind bag historiens kulisser, ind i dybdestrukturen bag
snart sagt alle dele af samfundet, og herfra betragte en god del
af forklaringen på, at vi danskere er, som vi er, og har indrettet
os, som vi har, til forskel fra mange andre kulturer, tænkemåder
og samfundsmodeller, som vi i en globaliseret verden kommer
stadigt tættere på, og undertiden tættere end vi bryder os om.
Jubilæumsåret skal på den anden side ikke være og kan ikke blive
et ligesom pligtskyldigt knæfald for Reformationen, hverken for
Reformationen som historisk begivenhed eller for reformatoren
Luther personligt. Den slags er tiden ikke til i dag. Tværtimod
er vi som samfund og kirke – der er to størrelser, vi på en anden
måde end Christian 3., men dog som en konsekvens af de samme
ideer fra Wittenberg, på godt og ondt tænker fuldstændigt adskilte – i dag så udfordrede, at der snarere end en tilbageskuende
selvtilfredshed forekommer én at være behov for en ny reformation, eller i hvert fald en korrigeret reformation.
Hvortil kommer, at det ville være ude af takt med den reformatoriske selvforståelse at betragte 500-året for teseopslaget i Wittenberg som en afslutning på noget som helst. 500-året er ganske
vist en milepæl, men en milepæl i en proces, der fortsætter og i
sidste ende fortsætter alene af den grund, at med Luther bliver
gudsforholdet et personligt forhold, som enhver ny generation
selv må tage livtag med.
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Kernen i opgøret med pavekirken er, at det enkelte menneske i
åndelige spørgsmål ikke kan tillade nogen verdslig eller kirkelig
autoritet eller melleminstans at fratage sig sin personlige myndighed, herunder retten til kun at følge sin samvittighed. Den
enkelte kan ikke nøjes med de sandheder, traditionen har formuleret; ingen generation kan tro på den næstes vegne. For Luther
er troen et eksistentielt forhold, hvor kun den sandhed kan være
gyldig, som den enkelte selv griber om i sit hjerte eller ved forstandens argumenter lader sig overbevise af.
Et eksempel på det kriterium, Luther opstiller som forudsætning
for et udsagns gyldighed, findes i en af hans påskeprædikener:
„Det er ikke nok“, siger han, „at man ved og tror, at Kristus er død.
Det er heller ikke nok, at man ved og tror, at Kristus opstod med et
forklaret legeme og nu sidder histoppe i evig glæde. En sådan tro gør
for mit vedkommende hverken fra eller til. Nej, det som det kommer
an på, er, om hele den gerning, Gud gjorde i Kristus, sker i mig, ja
gives til mig, så hans opstandelse har den virkning på mig, at jeg
opstår med ham og bliver levende! Det er noget, der smager, og det
skal man indprente i hjertet og ikke bare høre med legemlige øren og
udtale med munden.“
Særligt for de historikere, der ikke har set sig så vrede på Luthers
sorte sjæl, at de derover helt har mistet blikket for hans frigørende
tanker, går der et spor fra individets myndiggørelse på det ånde
lige område til de folkelige vækkelser og demokratiseringen af det
danske samfund samt, ifølge Uffe Østergaard, den selvbevidsthed,
der imod alle gode råd får danskerne til igen og igen at stemme
nej til mere EU! Den personlige myndighed kan så, af andre
grunde, synes at være smuldrende i disse år. Det er for det senmoderne menneske blevet en helt nye udfordring – og en anden sag.
Når det gælder Reformationens samfundsmæssige virkningshistorie, er den skandinaviske velfærdsstat, dens idé og tilblivelse, et af
de emner, der særligt har tiltrukket sig opmærksomhed. „Uanset
hvad socialdemokratiske partiprogrammer og generationer af partimedlemmer selv har sagt, er den danske velfærdsstat efter min mening
et resultat af sekulariseret lutheranisme i national klædebon mere end
af demokratiseret socialisme“, skriver samme Uffe Østergaard i en
artikel fra i år – uden, at han vist i øvrigt ønsker at genere socialdemokraterne. Men netop velfærdsstaten er som bekendt under
afvikling eller i hvert fald forandring i disse år, hvilket blandt
meget andet hænger sammen med et ændret syn på: arbejdet!
Det skal kunne betale sig at arbejde! er vi begyndt at sige som med
én mund – hvilket er et synspunkt af den type, som én gang for
muleret kun tåber finder på at benægte. Det ejendommelige er bare,
at det har vi ikke sagt før. Vi har muligvis tænkt det. Ikke sagt det.
Martin Luther.
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Prædiken
– fortsat
Og Luther ville aldrig have sagt det! For Luther var arbejdet en
pligt. En pligt i tjeneste for næsten eller som vi ville sige det på
sekulariseringens vilkår: i tjeneste for samfundet, for almenvellet.
Og det er også det, vi i denne gamle lutherske stat har været opdraget til i generationer. At vi lever for at arbejde, ikke omvendt.
Hvor kommer da den nye idé fra, at arbejdet ikke er en pligt,
men især skal være personligt indbringende? Den kommer fra
Calvin, den anden af 1500 tallets store reformatorer, siger lektor
i statskundskab Gorm Harste. Og nærmere bestemt fra den
ny-calvinisme, der har vundet indpas i form af newspeak og
New Public Management. Ifølge calvinsk tankegang er nogle
forudbestemt til frelse, andre ikke. Hvem der er hvad, ved ingen
med sikkerhed. Men personlig forretningsmæssig succes kan
være om ikke et bevis, så et diskret vink fra oven om, at man
hører til de udvalgte. Hvem! skulle have troet, at bonusordninger og gyldne håndtryk kan smykke sig med en sådan åndelig
overbygning?
Det var bare slet ikke den måde, hvorpå Luther tænkte. For
Luther var livet i kald og stand, herunder forretningslivet, til for
næstens skyld. Hvad det sidste, forretningslivet angår, udtrykker
han sig således: Det burde ikke hedde: jeg har lov til at sælge min
vare til den pris, jeg kan eller vil. Men: jeg har lov til at sælge min
vare til den pris, jeg bør sælge for, eller som det er ret og rimeligt at
tage for den… Fordi det at sælge er en gerning, du udøver over for
din næste, skal den være bundet af ret og samvittighed på en sådan
måde, at du udøver den, uden at det bliver til skade og fortræd for
din næste. Du skal tværtimod interessere dig mere for, at det ikke
volder ham fortræd, end for, hvordan du får fortjeneste af det.
Til beroligelse for erhvervslivet skal jeg tilføje, at Luther ikke
var økonom og ikke ville være det. Hans ærinde var et andet.
Men debatten lever og er aktuel – også om, hvad et samfund
overhovedet er til for. Hvis man (hvad nogle af os allerede har
erfaret på den hårde måde) kun er ude på at tjene penge, skal
man ikke arbejde i det offentlige, sagde professor Henning
Jørgensen sidste år. I et angreb på lønudviklingen i visse dele af
den offentlige sektor. Offentlig ansættelse er et kald, sagde han.
Hvilket matcher fint med den lutherske retfærdiggørelseslære,
hvis essens er, at mennesket ikke skal bruge sit liv og sine tanker
på sig selv. Og slet ikke på at bekymre sig om sig selv. På at
retfærdiggøre sig i Guds øjne – i en forkrampet og glædesløs
jagt på Hans (og for den sags skyld: andres) anerkendelse. Den
enkelte kan slippe sig selv løs i en tilværelse, hvor g erningerne
– ud over den værdi, de har i sig selv som en udfoldelse af den
naturlige livslyst og virketrang – stilles til rådighed for den,
gerninger nu engang er bestemt for: medmennesket.
Philipp Melanchthon.
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For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro, uden lovgerninger, skriver Paulus, og det er det frihedsråd, der som en fanfare
bliver gentaget af Reformationen. Mennesket skal ikke retfærdiggøre sig over for Gud. Det skal i stedet koncentrere sig om at leve
og virke. Og det er også det, dets medmenneske har brug for. Til
samfundets opretholdelse.
Hvorom alting er. Også selv om vi i en berettiget begejstring for
det, vi skylder Reformationen, ville se bort fra Luthers velbekendte mørke sider – det heftige polemiske sind, det pessimistiske menneskesyn, den religiøse intolerance, den middelalderlige
djævletro, jødehadet osv. – så er reformationshistorien kirkeligt
betragtet ikke kun en triumferende historie.
Den tidligere dogmatik-professor Peter Widmann har udtrykt
det således: Der er et misforhold mellem Reformationens intentioner
og dens resultater. Det har allerede reformatorerne og da især Luther
følt. Man udråbte troen som den levende kilde i alle menneskelivets
sammenhænge – og endte i en skilsmisse mellem kirke og samfundsliv.
Eller sagt på en anden måde: Fra Reformationen går talrige spor
ud i samfundet. Men spørgsmålet er: Er der også nogen, der går
tilbage? Er vejen stadig farbar i begge retninger?
Hvordan det end går, det hele, er det kommende år en ekstraordinær anledning til at tænke over tingene og diskutere dem.
Ikke mindst i regi af det folkemøde, som stiftet efter samråd med
borgmestrene inden for stiftets geografiske område planlægger i
Ribe i dagene 12.–15. oktober 2017 – med hjælp fra en række
institutioner og enkeltpersoner, der ude omkring velvilligt har
stillet sig til rådighed for ideen, samt byens egen hær af ildsjæle.
Det skal blive både festligt og opbyggeligt!
Og der skal ikke være noget, der ikke kan diskuteres. For luthersk
betragtet er det ikke sandheden, der er farlig; kun de, der frygter
den og derfor lukker ned for den eller pakker den ind i ophøjet
utilgængelighed – er farlige. For os alle!
„Træd frisk frem; åbn din mund; luk den hurtigt igen!“ – siger
Luther som et godt råd til alle prædikanter. Et råd, jeg så valgte
ikke at følge i dag… Men: et godt, fornøjeligt, opbyggeligt og udfordrende jubilæumsår ønskes alle! Amen. ◊
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Arrangementsbeskrivelse – Ribe Domsogns studietur 5.–12. september 2016
Af Knud Jensen. Fotos: Henning Pedersen m.fl..

HERLIGE
SENSOMMERDAGE
I SVERIGE …
Med morgensang og højt
humør forlod 42 medlemmer
af Domsognets menighed Ribe
en skøn morgen i begyndelsen
af september. Forude ventede 8
dages studietur til Sverige med
ophold i Vadstena Klosters
gæstehus og Rönninge Gård
Kungsgård sydvest for Stockholm. Forventninger var store
– og de blev til fulde indfriet!
Første stop var ved domkirken i Lund, som er søsterkirke
til domkirkerne i Viborg og
Ribe og opført på samme tid
i 1100-tallet og begyndelsen
af 1200-tallet. Trods forskelle
er slægtsskabet mellem vores
Domkirke og Lund Domkirke
slående. Lund Domkirke var
indtil Reformationen ærkebispesæde for Danmark.
Snart måtte vi dog videre.
I Vadstena indkvarterede vi
os i Birgittasøstrenes gæstehjem. Enkelte måtte dog af
pladsmangel bo på et nærliggende hotel.
Næste morgen konstaterede
vi, at det var et pragtfuldt sted,
vi var landet: Fantastisk belig16

genhed ved søen Vättern og
fuld af venlig atmosfære.
Det oprindelige Vadstena
Kloster var grundlagt af stormandsfruen Birgitte Birgers
dotter. Det var et berømt
pilgrimsmål, indtil det
blev nedlagt i slutningen af
1500-tallet i forbindelse med
Reformationen.
Men dermed var det ikke slut!
I 1935 genoprettede den
svenske nonne Elisabeth Hessel
blad Vadstena Kloster under
navnet Pax Mariæ. Det nye
kloster er dog anlagt i en langt
mindre målestok end Birgittas
kloster. Det ligger lige over for
det oprindelige kloster og har
egen kirke. Det var i Pax Mariæ
Klostrets gæstehus, vi boede.
Der bor i øjeblikket 8 nonner
i det genoprettede kloster. De
er i deres dueblå dragter og sorte hovedbeklædning med hvide
bånd og 5 røde „sårmærker“ et
markant islæt i området. Hele
området, men især klosterhaven,
er præget af en egen skønhed
og stille ro. Paven har i øvrigt
netop i år også ophøjet Elisa-

beth Hesselblad til helgeninde.
Det var en stor oplevelse at
høre Søster Monika-Clara i
klosterkirken fortælle os om
Den Hellige Birgitta og de to
klostres historie.
Ved aftenstid deltog vi i
Birgittasøstrenes aftenmesse,
vesperen, og i skumringen gik
mange af selskabet med på en
kort pilgrimsvandring anført
af Birgittasøstrene. Den gik
blandt andet til Den Hellige
Birgittas skrin i den gamle
klosterkirke.
Der blev også tid til et besøg
på Vadstena Slot. Dette er
anlagt i 1500-tallet af Gustav
Vasa som værn imod danskernes indtrængen. Det var
stormandssønnen Gustav
Vasa Ericson, der i 1521 rejste
oprørsfanen mod Kristian II og
i 1523 valgtes som svensk konge. Gustav Vasa blev en trofast
„følgesvend“ for os på det
meste af rejsen. Særligt farverigt
var det, at vore to guider på
rundturen i slottet var i renæssancedragter og skulle illudere
henholdsvis Gustav Vasas tredje
dronning og hans datter.

Efter to nætters ophold i Vadstena fortsattes til Rönninge
Gård Kungsgård. Undervejs
tog vi en lille omvej til Ribes
svenske venskabsby, Strängnäs.
Her besøgte vi domkirken,
hvor vi ud over to guider blev
vist rundt af domprovst Cristoffer Lundgren. Opholdet
i Strängnäs afsluttedes med
svensk kaffebord med „kanelbullar“ i hjemstavnsgården,
„Grassagården“.
Og så mod Rönninge Gård
Kungsgård!
En ny glædelig overraskelse
ventede os. Vort logi i Rönninge Gård bød på alt, hvad man
forbinder med Sverige: Røde
træhuse, idylliske skove, en
romantisk sø – og blå himmel
under hele opholdet.
Igen mødte vi Gustav Vasa.
Kungsgården er nemlig hans
tidligere jagtgård, som han
købte i 1538. For at sætte sit
„stempel“ på sin nyerhvervelse
plantede han samme år et egetræ bag hoved-bygningen. Det
står her endnu!

Kungsgården drives i dag af et
ældre ægtepar som herregårdspension og konferencecenter.
Vi optog hele hovedbygningen
og de tre annekshuse med vort
selskab. Det blev et fremragende ophold.
Med udgangspunkt i Rönninge Kungsgård tog vi på
opdagelse i Midtsverige. Første
besøg gjaldt Stockholm. Takket
været Torben Brammings gode
forbindelser, ventede der os
en yderst kompetent guide i
Stockholm. I små tre timer
førte den danske professor i
middelalderhistorie ved Stockholm Universitet, Kurt Villads
Jensen, os gennem „Gamla
Stan“. Vi besøgte blandt andet
Storkyrkan og Stortorget. Foruden selvfølgelig at være meget
vidende, er han en gudsbenådet fortæller. Mon ikke, at de
fleste af os nu har helt styr på
Kristian II og Det Stockholmske Blodbad?
Efter frokosten besøgte vi
Sveriges største turistattraktion,
krigsskibet „Vasa“. Det blev

bygget som den svenske konges
prestigeprojekt for at imponere og afskrække arvefjenden
Danmark. 10. august 1628
stod det under stor festivitas ud
på sin jomfrurejse fra havnen i
Stockholm.
Efter 20 minutters sejlads
kæntrede skibet og sank – det
var fejlkonstrueret!! Ambitionerne havde været større end
skibsbyggernes formåen. I 333
år lå skibet derefter glemt på
bunden af Stockholms havn.
Så fandt man det igen, endda
i forbavsende god stand – og
hævede det! Det står nu på
Djurgården som en turistmagnet i egen bygning med et
årligt besøgstal på 1,1 millioner
gæster.
En anden dag gik turen til
Uppsala, hvor vi naturligvis
besøgte domkirken, der er
Nordens største gotiske katedral og ærkebispesæde.
Mest imponerende i Uppsala
Domkirke er skatkammeret.
Det indeholder blandt andet
Margrete I’s brudekjole. Denne
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– fortsat

røvedes af Karl X Gustav fra
Roskilde Domkirke i 1659
som krigsbytte efter fredsslutningen på krigen, hvori
vi mistede Skåne, Halland og
Blekinge til Sverige. En senere
undersøgelse har dog vist, at
kjolen næppe er Margrete I’s,
men snarere hendes datters;
den er ikke gammel nok!
Efter besøget i domkirken
besøgte vi videnskabsmanden
Carl von Linnés have og hjem.
Linné er den mest berømte
svenske videnskabsmand. Det
var ham, der udtænkte det
system, som man den dag i
dag benytter til kategorisering
inden for botanikken. Vi var
godt forberedt til besøget af
Lars Ilsøe gennem et af turens
mange „busforedrag“.
I domkirken ligger flere berømte svenske mænd begravet,
blandt andre Gustav Vasa og
Carl von Linné. Med besøget
i Uppsala nåede vi op på at
besøge fire domkirker på turen.
I weekenden drog vi først til
den nærliggende lille købstad,
Mariefred, med det kendte
18

kongeslot, Gripsholm. Også
dette slot er bygget af Gustav
Vasa. (Så var han her igen!!).
Sidst på eftermiddagen gik
vi ombord i et herligt 103 år
gammelt dampskib, S/S Marie
fred, som i løbet af 3½ time
sejlede os til Stockholm. Det
blev en pragtfuld tur på Mälaren i den nedgående sols sidste
stråler. Nostalgien fik rigtigt
tag i os, og vi følte lidt af tidligere tiders rejseliv. Ikke mindst
under middagen i de gamle
saloner. En ekstra kolorit på
turen var, at den gamle kaptajn
oplyste os om, at han var Rued
Langgaard-fan. Dette krævede
naturligvis et besøg af Birgitte
Ebert på broen!
Søndag nåede vi frem til et
af turens højdepunkter, som
vi havde set frem til med store
forventninger: Besøget på den
lille ø, Björkö, i Mälaren.
Her lå engang Sveriges første
by, vikingestaden Birka, som
var en parallel til vores Hedeby.
Det var hertil, Ansgar rejste i
829 efter sit besøg i Danmark.
Mens besøget hos os ikke var
den store succes for ham, gik

det lidt bedre i Birka. Her fik
han af den derværende konge
lov til at bygge Nordens formentlig første kirke.
Også Björkö er et sted af stor
skønhed. Det er imponerende
at stå på øens højeste punkt og
se ud over Mälaren med dens
skovklædte bredder. Hertil
kommer, at man næppe kan
undgå at mærke „historiens
vingesus“ under besøget: her
er man virkelig på historisk
grund! Sammen med øvrige
turister fik vi en times rundtur
på den lille ø af en ung pige
i vikingedragt. Hun fortalte
indgående om vikingebyen, der
mistede sin betydning og blev
forladt i slutningen af 900-tallet. Derimod synes interessen
for Ansgar og hans virke ikke
at være lige så stor på Björkö
og i Sverige i det hele taget,
som den er hos os i Ribe. Man
har dog rejst et mindekors for
ham på øens højeste punkt.
Inden vi atter tog tilbage til
fastlandet, fik vi serveret en let
frokost i Restaurant Særimner.
Selv om det var efter sæson-
afslutning, var det lykkedes os
at få genåbnet restauranten.
Med besøget på Björkö var
turens egentlige program udtømt, og der ventede os nu en
lang hjemtur. Alle var dog enige om, at den lange rejse havde
været anstrengelserne værd.
Nu ved vi ikke så lidt mere om
Sverige og landets historie – og
Gustav Vasa!
At hele rejsen havde været
begunstiget af smukt sensommervejr med sol og varme,
gjorde naturligvis ikke oplevelsen ringere. ◊

Bogudgivelse

årtier lærer
Henrik Noer var i flere
ærksted på
og inspirator på et digtv
n Vester Veden højskole i landsbye
langt fra
sted. Derude i vest, i roen
mennesker
alfarvej, hjalp han unge
dem selv - og
med at finde poesien i
t om sig selv
i den verden de gik rund
pandelami. Han lærte os at gå med
fremkalde et
og
r
hule
gets
spro
i
per
rste. Vi blev
stærkt ekko af vores inde
efter noget bealdrig sendt på udkig
gtig det,
stemt, og det var lige nøja
mindre.
han lærte os at finde. Intet

Henrik Noer

Lasse Thorning Jæger

HENRIK NOER
Et digtfragment – udkommer 2. december

Henrik Noer, afgående menighedsrådsmedlem, har
i efteråret begået en digtsamling, og vi bringer et
lille uddrag her.

Intet Mindre
Et digtfragment

Forfatterforlaget ATTIKA
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I barndommen var poesi det vi skrev
med sirlig håndskrift i poesibøgerne
poesi var noget stort med faste regler
og poesibogen et begreb som bortset
fra skolebøger var vores eneste bog

og aldrig mere skal sidde i den
sært sært og forunderligt
siger jeg nærmest højt til mig selv
for at afbryde stilheden
i forundring over livet og døden

skrev Henrik Nordbrandt
med lyrisk tyngde som en gravsten
i digtsamlingen Omgivelser i 1972
digtet dukkede pludselig op forleden
i min brors stue først på dagen
forklædt som en slags poesiens engel
mens den lave efterårssols skarpe lys
strømmede ind gennem vinduerne
og ramte den stol han altid sad i
under sin smertefulde sygdom
og tænkte tanker eller så fjernsyn
og lyttede til Cd’er på musikanlægget
sært med den lave efterårssol
tænkte jeg og kneb øjnene sammen
at den kommer lige netop i dag
at sollyset og poesien ligesom
sanserne supplerer hinanden
mens lyset lige rammer hans stol
her dagen efter at han er gået bort

boble af fred og stilhed
et sug af tomhed
som vi aldrig vænner os til
som vi kalder døden
som sætter ordene på standby
som sender følelserne
ud i alle retninger
som hjemløse flygtninge
da han var otte år
fik han sin poesibog
på første side skrev jeg
når du møder
en gnu på din vej
så træk den i halen
og hils den fra mig
han mødte meget
på sin vej gennem livet
men vist aldrig en gnu

i 70’erne skrev Dan Turèll om poesi
set ind i glaslågen i en vaskemaskine
at poesi var alle steder og kun var et
spørgsmål om at kunne få øje på den
interessant men flagrende forskelligt
fra rimenes bundethed i poesibogen
når et menneske dør
bliver dets omgivelser tilbage
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jeg gentager med en stemmeføring
som befandt jeg mig i en kirke
lige før kisten bæres ud at
når et menneske dør så
bliver dets omgivelser tilbage
for i dag er dagen efter dagen
dagen hvor kampen sluttede og
forsvandt ind i en uigenkaldelig
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Se mere på www.langgaardfestival.dk

„Sfærernes Musik“
Langgaard og Ligeti

RUED LANGGAARD FESTIVAL 2016
Billeder fra koncert med duoen marstal:lidell
i Langgaard Salen, Sønderjyllands Symfoniorkesters opførelse af Bo Gunges version af
Langgaards Sfærernes Musik i Domkirken og
SCENATETs opførelse af Ligetis værk for 100
metronomer på Domkirkepladsen.
Fotos: Folmer Iversen
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LØRDAGSUNIVERSITETET
FORÅRET 2017
i Kannikegården, Langgaard Salen

IND I LUTHERS SKRIFTER
PRIS	Gratis
HVOR
Kannikegården
TILMELD
Senest 1 uge
før hver enkelte arrangement.
Til kordegnekontoret, på
75 42 03 50 eller anms@km.dk
eller Domkirkens hjemmeside.
11. FEBRUAR KL. 10–13
Forfatterne

TROELS SVENDSEN OG
MOGENS ANDRESEN

Forfatterne
Troels Svendsen og
Mogens Andresen

Om kongens musikere fra 1448
til i dag

Søndag d. 11. juni besøger
Det Kongelige Kapel Ribe
Domkirke med en stor
orkesterkoncert. Dirigenten
er den internationalt berømte
Michael Boder, og musikken
bliver af Wagner og Bruckner.
Som optakt koncerten vil de to
forfattere til den anmelderroste
bog „Det Kongelige Kapel –
verdens ældste orkester“ og
begge tidligere medlemmer af
Det Kongelige Kapel, violi
nisten Troels Svendsen og basbasunisten Mogens Andresen,
vise lysbilleder og fortælle om
kongens musikere fra 1448 til i
dag, hvor Det Kongelige Kapel
fungerer som opera- ballet- og
symfoniorkester på Det Konge
lige Teater. Samtidig spiller de
22

Sognepræst
Signe von Oettingen

musik af kapelkolleger, akkompagneret af pianist Vagn
Sørensen.
Bogen er til salg undervejs,
ligesom der serveres en frokostsandwich.
4. MARTS KL. 10–13
Sognepræst

SIGNE VON OETTINGEN
Gennemgang af skrifterne
„Om et kristent menneskes
frihed“ (1520)

„Luthers fortale til de samlede
latinske værker“ (1545)

Skriftet „Om et kristent
menneskes frihed“ regnes for
at være et af de store reformationsskrifter, som bliver til i året
1520. Med Luthers egne ord
beskriver skriftet „summen af
et kristent liv“. Anledningen til
frihedsskriftet var bandbullen,
som blev udstedt mod Luther.
Pavelige kredse opfordrede Luther til at sende et formidlende

skrift til Leo X. Luther skriver
derfor et brev og vedlægger
frihedsskriftet som forklaring
på hans teologiske tankegang:
han tilbagekalder ikke, hvad
han tidligere har sagt, men begrunder den kristne frihed ud
fra de paradoksale og berømte
sætninger: „Et kristent menneske er en fri herre over alle ting
og ingen underlagt. Et kristen
menneske er en træl i alle ting og
alle underlagt“.
(fra Luthers fortale til de samlede latinske værker: „Vorrede
zum ersten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen
Schriften Luthers“, 1545).
Luthers skrifter blev samlet
og udgivet på trods af, at han
selv var meget imod det. Han
var imod personkulten og var
bange for, at fokus blev flyttet
fra det vigtige studium af de bibelske skrifter og kirkefædrene.
Han blev dog alligevel overtalt
til udgivelsen. Næsten alle hans
skrifter var lejlighedsskrifter, og
man mente derfor, at Luther
selv var mest kompetent til
at kommentere på dem, til at
navigere i dem og til at fremhæve den røde tråd. Her var
han mindre interesseret i den
ydre røde tråd end i den indre
røde tråd. Den er den betydningsfulde: retfærdiggørelse af
tro alene.
25. MARTS KL. 10-13
Sognepræst

TORBEN BRAMMING
Gennemgang af skrifterne
„Om ægteskabet“ (1522)
„Til rådsherrerne i alle Tysk
lands byer om deres pligt til at
oprette og opretholde kristelige
skoler“ (1524)

Reformationen betød en nyt
syn på de mest intime og nære
ting, ikke alene frelse og tro,
men også ting som ægteskab og
uddannelse.

og forholdet mellem mand og
kvinde. Skrifterne er visionære
og fremmede på samme tid
og giver et noget andet syn på
Luther end det gængse.

Luther satte sig for at beskrive,
hvordan hans forståelse af
skriften måtte ændre skolegang

Sognepræst
Torben Bramming

Domprovst
Jens Torkild Bak

8. APRIL KL. 10–13
Domprovst

JENS TORKILD BAK
Gennemgang af skrifterne
„Om lydighed mod den
verdslige øvrighed“ (1523)
„Om de gode gerninger“ (1520)

Centralt i vores bevidsthed
om den reformatoriske arv
står adskillelsen af religion og
politik, kirke og samfund. Den
adskillelse, som er selve nerven
i det sekulariserede samfund
og den uopgivelige forudsætning for trosfriheden. Men er
adskillelsen også en adskillelse
mellem ånd og fornuft, følelse
og forstand? Vi gennemgår
skriftet „Om lydighed mod den
verdslige øvrighed“, som er det
vigtigste skrift til belysning af,
hvad Luther selv forstod ved den
såkaldte „to-regimente-lære“.

Ligeledes centralt i den reformatoriske arv står retfærdig
gørelseslæren: Mennesket retfærdiggøres (frelses) ved sin tro,
ikke ved sine gerninger. Det
lyder rigtigt godt. Gerningerne
kan altid underkastes en mere
eller mindre flatterende evaluering; det samme risikerer troen
ikke. Men ligger der heri også
en spire til umyndiggørelse og
passivitet – særligt i kombination med Luthers meget sorte
syn på mennesket som en „syndig sæk“, der intet godt dur til?
Vi gennemgår skriftet „Om de
gode gerninger“ for at undersøge, hvad Luther selv forstod
ved retfærdiggørelseslæren. ◊
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KOMMENDE ARRANGEMENT- OG KONCERT-

BESKRIVELSER
Messias er blevet juleværket over dem alle.

G.F. HÄNDEL: MESSIAS
i Ribe Domkirke

SØNDAG 11. DECEMBER
KL. 16–17.30 · ENTRÉ 150 kr.
ved indgangen fra kl. 15.00 ell.
på www.ribe-domkirke.dk /
www.esbjergkoncertkor.dk

ESBJERG
KONCERTKOR,
RIBE KAMMERKOR
OG RIBE PIGEKOR
MED ORKESTER

Messias er et af de mest populære
juleværker inden for klassisk musik.
Tyskfødte Händel (1685–1759)
komponerede sin største succes i
august–september 1741 – i løbet af
kun tre uger.

Händels store oratorium går fra flotte
kor- og orkestersatser over skønne
arier for fire solister til smukke,
svævende korsatser. Ikke mindst det
berømte Halleluja-kor, vil være kendt
for de fleste.
Korene synger værket sammen med
14 højt professionelle orkestermusikere:
SOLISTER:
Anne Mette Balling, sopran
Helene McClellan, alt
Jacob Næslund Madsen, tenor
Jens Søndergaard, bas
DIRIGENT
Domkantor Lotte Bille Glæsel.

DE 9
LÆSNINGER
i Ribe Domkirke

TORSDAG 15. DECEMBER
KL. 19 · Gratis
Værker af komponisten

BO GUNGE

opføres i smuk forening med vore
kendte julesalmer.
En musikgudstjeneste, hvor Torben
Brammings konfirmander læser tekster fra Skabelsesberetningen til Jesu
fødsel, og hvor Domkirkens Pigekor
kommer med musikalske indslag i
tilknytning til disse, ledet af Domkantor Lotte Bille Glæsel. Birgitte
Ebert sidder ved orglet.

WADDEN SEA INTERNATIONAL ORGAN
COMPETITION – FINALE
i Ribe Domkirke

LØRDAG 21. JANUAR
KL. 15.00 · Gratis

INTERNATIONAL
ORGELKONKURRENCE
VED VADEHAVET,
DOMKIRKEN LÆGGER
HUS TIL FINALEN
Syddansk Musikkonservatorium forbereder et stort internationalt tiltag
inden for orgelmusikken og afholder
således den første af forhåbentlig
mange udgaver af konkurrencen.
„Konkurrencer er for heste, ikke for
kunstnere, citeres den ungarske kom
ponist Béla Bartók for at have sagt“,
fortæller orgelkonkurrencens leder
Marianne Granvig. „Ikke desto
mindre har man konkurreret inden
24

for de kunstneriske discipliner siden
antikken. Og nu kommer der en ny
mulighed, hvis man har mere end almindelige evner inden for orgelspillet“.

Præmiesum kr. 250.000

Begivenheden placerer sig helt i toppen af, hvad internationale orgelkonkurrencer kan tilbyde deres vindere.
Den samlede præmiesummen beløber
sig således til ikke mindre end kr.
250.000, og det forventes desuden,
at vinderne kan tilbydes et betydeligt
antal koncertengagementer.
Planlægningen og afviklingen af
selve konkurrencen ligger i hænderne på Marianne Granvig, der med
et erfaringsgrundlag fra 18 udgaver
af Den Internationale Carl Nielsen
Konkurrence i Odense har såvel den
indsigt som det netværk, der er nød-

vendigt for at iværksætte et projekt af
denne art.
Semifinalen med 12 deltagere afholdes i Vor Frelsers Kirke i Esbjerg,
og finalen i Ribe Domkirke.
Konkurrencen bærer navnet „Wadden
Sea International Organ Competition“
for at understrege samhørigheden
med Vadehavets enestående natur,
der strækker sig fra Holland gennem
Nordvesttyskland til Nationalpark
Vadehavet omkring Ribe og Esbjerg.
Vadehavet har siden 2009 stået på
UNESCOs Verdensarvsliste.
Foruden konkurrencerunderne i
Esbjerg og Ribe planlægges der i
perioden en række orgelkoncerter i
hele Syd- og Sønderjylland, ligesom
et stort anlagt formidlingsprojekt for

børn og unge med bl.a. en en-dags
orgelkonkurrence for børn er en del
af aktiviteterne omkring konkurrencen. Det er den enestående unge
organist og orgel-ildsjæl Katrine
Kristiansen, der står for denne del.
En række fonde og sponserer støt
ter økonomisk op om arrangementet,
som administrativt er hjemme
hørende hos Syddansk Musikkonservatorium i Esbjerg.
www.organcompetition.dk
www.facebook.com/waddenseaorgan

J.S. Bach, W.F. Bach, C.P.E. Bach
og J.C. Bach

SYMFONI
KONCERT
i Ribe Domkirke

TORSDAG 26. JANUAR
KL. 20 · ENTRÉ 150 kr. ved
indgangen fra kl. 19.30 eller fra
www.sdjsymfoni.dk

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

SENIOR
EFTER
MIDDAGE
i Kannikegården

ONSDAG 22. FEBRUAR
KL. 14.30–16.30
Gratis, uden tilmelding

PER DALGAARD

Putin og Rusland
ONSDAG 8. MARTS
KL. 14.30–16.30
Gratis, uden tilmelding
Gram-præsten og vennen

JOHANNES GJESING
OG THOMAS
KALLENBACH

Præstehistorier fra Fyn og
Sønderjylland
ONSDAG 5. APRIL
KL. 14.30–16.30
Gratis, uden tilmelding

KARSTEN ESKILDSEN

Niels W. Gade 200 år

DIRIGENT: Morten Schuldt-Jensen
Johann Sebastian Bach var ikke kun
streng protestant. Han holdt også
af jordiske glæder og blev far til 20
børn. Fire af sønnerne blev komponister, og nogle af dem tæller blandt
de vigtigste fra anden halvdel af
1700-tallet.
Ved denne koncert vil der ud over
værker af J.S. Bach, bl.a. obokoncert
og Brandenburgkoncert nr. 3, blive
opført værker af tre af de fire sønner
nemlig: W.F. Bach, der var den ældste
af de tre, C.P.E. Bach som i slutningen af det 18. århundrede faktisk var
kendt som cembalist ved Frederik d.
Store af Preussens hof, og J.C. Bach,
hofkammermusiker ved Bückeburg
hoffet.
Morten Schuldt-Jensen trådte sine
barnesko i Ribe, bl.a. som kirkesanger ved Sct. Catharinæ Kirke. Siden
har han opnået internationalt ry som
korleder og orkesterdirigent pga. sin
kompromisløse tilgang til musikken
og store viden og musikalitet. Han
er nu professor i Freiburg, men også
tilknyttet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som adjungeret
professor.

„Tre Grundtvigforedrag“
i samarbejde med Domsognet

FOLKE
UNIVERSITET
i Kannikegården

KL. 19–21 · Entré 110/100 kr.
300 kr. for alle tre foredrag
TORSDAG 9. MARTS

THERESE SOLTEN

Det poetiske sprog i
Grundtvigs salmer
TORSDAG 23. MARTS

BIRGITTE
STOKLUND LARSEN

Paradisskyggen – med
Grundtvig i kærlighed og krise
TORSDAG 6. APRIL

JES FABRICIUS
MØLLER

Grundtvig som politisk tænker
og som aktiv politiker

KYNDEL
MISSE
GUDS
TJENESTE
i Ribe Domkirke

TORSDAG 2. FEBRUAR
KL. 19
Værker af komponisten

BO GUNGE

sammen med Katedralskolens musik
elever har arbejdet med Luthers tekst
til salmen „Fra Himlen kom en engel
klar“ (DDS 96) i forskellige workshops op til gudstjenesten.
En musikgudstjeneste, hvor Dom
kirkens pigekor medvirker under
ledelse af Domkantor Lotte Bille
Glæsel. Birgitte Ebert sidder ved
orglet. Signe von Oettingens konfirmander læser tekster om lysets
komme til verden.

THOMISSØNS
PÅSKE
i Ribe Domkirke

LØRDAG 18. MARTS
KL. 14 · Gratis

VOKALENSEMBLET
MUSICA FICTA
DIRIGERET AF
BO HOLTEN

indsynger i marts 2017 den rekonstruerede påskemesse, som vi kunne
opleve som gudstjeneste i april 2015
i Ribe Domkirke. Musikken er sat
sammen af professor Konrad Küster
under et projekt om orgler og musik
i Vadehavsområdet og består af
værker, man ved, har været i Ribe
Katedralskoles besiddelse, og som har
været brugt ved gudstjenester i Ribe
Domkirke i tiden omkring Reformationen. Ved opførelsen i 2015 kunne
man opleve en gudstjeneste med
ganske megen kormusik på latin og
ganske få fællessalmer, foruden en
prædiken på modersmål, altså dansk.
Et slående bevis på, at Reformationens omvæltninger forløb over en
årrække, da de ikke alene omfattede
gudstjenesterne, men også skolevæsen, sundhedsvæsen og meget mere.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER OG KONCERTER

KALENDEROVERSIGT
SØNDAG 11. DECEMBER
KL. 16 · Entré 150 kr.

LØRDAG 24. DECEMBER
FRA KL. 13.30

ONSDAG 22. FEBRUAR
KL. 14.30–16.30

RIBE KAMMERKOR OG
ESBJERG KONCERTKOR
Se side 24 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

Juleaften før første gudstjeneste kl. 14
er der julesang i Domkirken.
Børne- og Pigekoret lægger stemningen til juleaftengudstjenesten, mens
menigheden kommer til kirke.

Se side 25 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN

G.F. HÄNDEL: MESSIAS KORSANG

TIRSDAG 13. DECEMBER
KL. 16

LUCIAOPTOG

Børne- og Pigekor optræder med
Luciaoptog i byens gader med
udgangspunkt på Nederdammen og
samlingssted foran Hotel Dagmar.
TORSDAG 15. DECEMBER
KL. 19 · Gratis

DE 9 LÆSNINGER

En musikgudstjeneste.
Se side 24 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
SØNDAG 18. DECEMBER
KL. 16

PETERS JULS
JULEKONCERT MED
LENE SIEL

LØRDAG 21. JANUAR
KL. 15 · Gratis

Se side 24 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
TORSDAG 26. JANUAR
KL. 20 · Entré 150 kr.

SØNDERJYLLANDS
SYMFONIORKESTER

Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE
ONSDAG 1. FEBRUAR
KL. 19.30–21.00
Gratis, uden tilmelding

FÆLLESSANG I
LANGGAARD SALEN

Kirsten Beck indleder

TORSDAG 22. DECEMBER
KL. 16

TORSDAG 2. FEBRUAR
KL. 19

Domkirkens Børne- og Pigekor byder
ind til fællessang, hvor julestemningen helt sikkert vil indfinde sig.
Korene synger hver især nogle julesange, men fællessangen vil have en
fremtrædende plads.
Domkantor Lotte Bille Glæsel leder
korene, og Birgitte Ebert sidder ved
orglet.
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ONSDAG 1. MARTS
KL. 19.30–21.00
Gratis, uden tilmelding

FÆLLESSANG I
FINALE – WADDEN
LANGGAARD SALEN
SEA INTERNATIONAL Henrik
Dahl indleder
O
 RGAN COMPETITION

Forsalg fra Billetten.dk
RIBE DOMKIRKE

JULESANG
I DOMKIRKEN

SENIOR
EFTERMIDDAG

KYNDELMISSE
GUDSTJENESTE

LØRDAG 4. MARTS
KL. 10-13

LØRDAGSUNIVERSITET

Se side 22 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
ONSDAG 8. MARTS

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 25 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
TORSDAG 9. MARTS
KL. 19–21 · Entré 110/100 kr.

FOLKEUNIVERSITET

Se side 25 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
LØRDAG 18. MARTS
KL. 14 · Gratis

THOMISSØNS PÅSKE

Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

Se side 25 for detaljeret program.
RIBE DOMKIRKE

LØRDAG 11. FEBRUAR
KL. 10–13

ONSDAG 22. MARTS
JydskeVestkysten inviterer til koncert

LØRDAGSUNIVERSITET SØREN HUSS
I DOMKIRKEN

Se side 22 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN

Hold øje med avisen ang. tidspunkt
og billetsalg.

KOR, SANG OG SALMER
VED RIBE DOMKIRKE
Forårssæson 2017

December er som altid en travl tid for korsangere.
TORSDAG 23. MARTS
KL. 19–21 · Entré 110/100 kr.

BØRNE- OG PIGEKOR synger den 4., 13., 15., 22. og 24.
december. Se kalenderen og gudstjenesteliste for detaljer.

Se side 25 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN

RIBE KAMMERKOR giver koncert den 11. december, se
side 24 for detaljer.

FOLKEUNIVERSITET

LØRDAG 25. MARTS
KL. 10–13

LØRDAGSUNIVERSITET BØRNEKOR

Se side 23 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
ONSDAG 5. APRIL

SENIOR
EFTERMIDDAG

Se side 25 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
TORSDAG 6. APRIL
KL. 19–21 · Entré 110/100 kr.

FOLKEUNIVERSITET

Se side 25 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
LØRDAG 8. APRIL
KL. 10–13

LØRDAGSUNIVERSITET

Se side 23 for detaljeret program.
KANNIKEGÅRDEN
SØNDAG 11. JUNI
KL. 19 · Entré 150 kr.
KONCERT

DET KONGELIGE
KAPEL

Verdens ældste orkester, besøger Ribe.
Se side 22 for omtale af optakt.
Koncertomtale i næste kirkeblad.
RIBE DOMKIRKE

en gang om måneden enten til
gudstjeneste, stævne eller konSÆSONSTART: Torsdag 12. jan
KORPRØVER: Torsdage 15–15.50 cert. Deltagelse i disse udløser
løn – mellem 70 og 115 kr. pr.
(dog ikke i skolernes ferier).
tjeneste, alt efter klassetrin.
ØVESTED:
Kannikegården
I Kristi himmelfartsdagene
24.–28. maj rejser Pigekoret på
Børnekoret optager piger og
tur til Wien, hvor der venter
drenge fra 3.–6. klasse.
Der er ingen optagelsesprøve.
spændende dage med koncerter
Der undervises i nodelære, ryt- og gudstjeneste i en af byens
mer, hørelære og ikke mindst
evangeliske kirke.
sang. Der arbejdes med krop
og bevægelse. Og børnene får
RIBE KAMMERKOR
et godt kendskab til sange og
SÆSONSTART: Tirsdag 10. jan
salmer samt bliver fortrolige
KORPRØVER: Tirsdag 19.30–21.30
med Domkirkens fantastiske
ØVESTED: Kannikegården
rum og akustik. 1–2 gange om
året afholdes der korstævne og
Foråret 2017 bliver igen en
2–3 gange om året synger koret vældig aktiv sæson. Der er
til gudstjenester i Domkirken
planlagt 3 koncerter i april og
eller Seem kirke.
maj samt en korstævnedag den
29. april, hvor udefra kommende korsangere kan være
PIGEKOR
med til at synge ny og gammel
SÆSONSTART: Torsdag 12. jan
KORPRØVER: Torsdage 16–17.30 musik til luthertekster.
Kammerkoret har 30 sangere.
(dog ikke i skolernes ferier).
Nye sangere, især herrestemØVESTED:
Kannikegården
mer, optages.
Pigekoret optager medlemmer
fra 7. kl til 3. g (Ca. 13–19 år).
For at blive optaget i koret skal Mød op til første korprøve eller
man til en kort audition. (Man ring til korleder Lotte Bille
Glæsel, på 28 92 58 35. Det er
må gerne synge sammen med
en veninde, hvis man ikke bry- gratis at synge i Domkirkens
Børne- og Pigekor, mens der
der sig om at synge alene).
for Ribe Kammerkor betales et
Pigekoret synger i Domkirken
årligt kontingent på 800 kr.
eller Sct. Catharinæ kirke ca.
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Det er muligt at rekvirere en kirkebil.
Henvendelse til kordegnekontoret, tlf. 75 42 03 50.

Gudstjenester
i Ribe Domkirke
December

Januar

Februar

April

SØNDAG DEN 4. DEC
KL. 10
2. søndag i advent
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

SØNDAG DEN 8. JAN
KL. 10
1. søndag e. helligtrekonger
Jens Torkild Bak
Kirkekaffe

TORSDAG DEN 2. FEB
KL. 19
Kyndelmisse
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 2. APR
KL. 10
Mariæ bebudelsesdag
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 11. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 15. JAN
KL. 10
2. søndag e. helligtrekonger
Jens Torkild Bak

SØNDAG DEN 5. FEB
KL. 10
Sidste s. e. helligtrekonger
Signe von Oettingen

MANDAG DEN 3. APR
KL. 17
Mariæ bebudelse

TORSDAG DEN 15. DEC
KL. 19
De ni læsninger
Konfirmander og kor
Torben Bramming

SØNDAG DEN 22. JAN
KL. 10
3. søndag e. helligtrekonger
Signe von Oettingen

SØNDAG DEN 18. DEC
KL. 10
4. søndag i advent
Torben Bramming
LILLE JULEAFTEN
KL. 14.15
Julegudstjeneste for
flygtninge og asylansøgere
Torben Bramming
JULEAFTENSDAG
KL. 14
Torben Bramming
KL. 16
Elof Westergaard
JULEDAG
KL. 10
Jens Torkild Bak
2. JULEDAG
KL. 10
Signe von Oettingen
Nytåret
NYTÅRSAFTENSDAG
KL. 16
Jens Torkild Bak
NYTÅRSDAG
KL. 15
Signe von Oettingen
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SØNDAG DEN 29. JAN
KL. 10
4. søndag e. helligtrekonger
Torben Bramming

SØNDAG DEN 12. FEB
KL. 10
Septuagesima
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 19. FEB
KL. 10
Seksagesima
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 26. FEB
KL. 10
Fastelavn
Torben Bramming
Kirkekaffe

Marts
SØNDAG DEN 5. MAR
KL. 10
1. søndag i fasten
Signe von Oettingen
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 12. MAR
KL. 10
2. søndag i fasten
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 19. MAR
KL. 10
3. søndag i fasten
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 26. MAR
KL. 10
Midtfaste
Torben Bramming

TORSDAG DEN 6. APR
KL. 19
Passionsgudstjeneste
Torben Bramming
SØNDAG DEN 9. APR
KL. 10
Palmesøndag
Jens Torkild Bak
SKÆRTORSDAG
KL. 10
Torben Bramming
LANGFREDAG
KL. 10
Jens Torkild Bak
PÅSKELØRDAG
KL. 22
Signe von Oettingen og
Elof Westergaard
PÅSKEDAG
KL. 10
Elof Westergaard
2. PÅSKEDAG
KL. 10
Jens Torkild Bak
SØNDAG DEN 23. APR
KL. 10
1. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
SØNDAG DEN 30. APR
KL. 10
2. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Kirkekaffe

Maj
SØNDAG DEN 7. MAJ
KL. 10
3. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
BEDEDAG
KL. 10
Torben Bramming
Kirkekaffe
SØNDAG DEN 14. MAJ
KL. 10
4. søndag efter påske
Signe von Oettingen
Konfirmation

Gudstjenester
i Seem Kirke
December
SØNDAG DEN 4. DEC
KL. 16
2. søndag i advent
De ni læsninger
Ribe Børne- og Pigekor
medvirker
Torben Bramming

SØNDAG DEN 29. JAN
4. søndag e. helligtrekonger

SKÆRTORSDAG
Der henvises til Domkirken

Februar
SØNDAG DEN 5. FEB
KL. 10
Sidste s. e. helligtrekonger
Torben Bramming

LANGFREDAG
KL. 10
Torben Bramming

SØNDAG DEN 11. DEC
KL. 10
3. søndag i advent
Torben Bramming

SØNDAG DEN 12. FEB
Septuagesima
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 18. DEC
4. søndag i advent
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 19. FEB
KL. 10
Seksagesima
Torben Bramming

JULEAFTEN
KL. 15.30
Torben Bramming

SØNDAG DEN 26. FEB
Fastelavn
Der henvises til Domkirken

KR. HIMMELFARTSDAG
KL. 10
Elof Westergaard

JULEDAG
KL. 10
Torben Bramming

SØNDAG DEN 28. MAJ
KL. 10
6. søndag efter påske
Jens Torkild Bak

2. JULEDAG
Der henvises til Domkirken

Marts
SØNDAG DEN 5. MAR
1. søndag i fasten
Der henvises til Domkirken

SØNDAG DEN 21. MAJ
KL. 10
5. søndag efter påske
Signe von Oettingen

Nytåret
NYTÅRSAFTENSDAG
Der henvises til Domkirken
Januar
NYTÅRSDAG
KL. 16.30
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 8. JAN
KL. 10
1. søndag e. helligtrekonger
Torben Bramming
SØNDAG DEN 15. JAN
2. søndag e. helligtrekonger
der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 22. JAN
KL. 10
3. søndag e. helligtrekonger
Torben Bramming

SØNDAG DEN 12. MAR
KL. 10
2. søndag i fasten
Torben Bramming
SØNDAG DEN 19. MAR
KL. 10
3. søndag i fasten
Signe von Oettingen
SØNDAG DEN 26. MAR
Midtfaste
Der henvises til Domkirken
April
SØNDAG DEN 2. APR
Mariæ bebudelsesdag
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 9. APR
KL. 10
Palmesøndag
Torben Bramming

PÅSKEDAG
KL. 10
Torben Bramming
2. PÅSKEDAG
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 23. APR
1. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 30. APR
KL. 10
2. søndag efter påske
Torben Bramming
Konfirmation
Maj
SØNDAG DEN 7. MAJ
KL. 10
3. søndag efter påske
Jens Torkild Bak
BEDEDAG
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 14. MAJ
KL. 10
4. søndag efter påske
Torben Bramming
SØNDAG DEN 21. MAJ
KL. 10
5. søndag efter påske
Torben Bramming
KR. HIMMELFARTSDAG
Der henvises til Domkirken
SØNDAG DEN 28. MAJ
6. søndag efter påske
Der henvises til Domkirken

29

30

LUTHERSK
MISSIONSFORENING (LM)
er en fri organisation i den danske
folkekirke med kredse ud over hele
landet – heriblandt Ribe. Vi ønsker
at række Bibelens frigørende budskab
til alle.
LMU
Luthersk Missionsforenings Ungdom
er en ungdomskreds til Luthersk
Missionsforening.
Hvem: Unge mellem 13 og 30 år.
Hvad: Meningsfyldt fællesskab, hvor
vi studerer Biblen på kryds og tværs.
Får kaffe, kage og hygge.
Hvor: I forskellige private hjem.
Hvornår: Hver torsdag 19.30 –21.30.
Yderligere information: lm-ribe.dk
Vi glæder os til at møde dig!
MISSION AFRIKA GENBRUG
Rosen Allé 2, 6760 Ribe
Tlf. 75 42 22 33
Leder: Aage Jacobsen
Vi modtager gerne ting, tøj og møbler. Møbler afhentes og udbringes
tirsdag og fredag eftermiddag.
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 10.00–17.00
Lørdag
kl. 9.30–13.00
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLPS
GENBRUGSBUTIK
V. Støckens Plads 4, Ribe
Tlf. 41 88 70 76
Vi modtager gerne tøj, ting og bøger.
»KIRKENS KORSHÆR«
Nørremarkens Genbrug
Industrivej 22, Ribe
Tlf. 75 42 10 87
Vi afhenter møbler m.m. tirsdag
eftermiddag, torsdag eller efter aftale.
Tlf. 75 44 12 33 / 26 95 86 34
Åbningstid:
Man–fredag
kl. 13.00–17.00
Lørdag
kl. 10.00–13.00

FDF
ØSTER VEDSTED KREDS

KFUM SPEJDERNE
RIBE-HVIDING GRUPPE

Vi mødes i kredshytten
MOLYK
Degnestien 6, Øster Vedsted

Vi mødes i hytten på ENGVEJ

Mødetidspunkt for alle børn er
onsdag kl. 17.30–19.00.
Kredsen tilbyder FDF for alle børn i
0.–5. klasse.
Nogle aftener vil børnene være delt
i to hold. Opdelingen vil være 0.–2.
klasse og 3.–5. klasse.
Kredsleder:
Susanne Have Feddersen
Engdraget 71 (0.–2. kl.)
Tlf. 20 23 84 69
Ledere:
Niels Christian Lausen (0.–2. kl.)
Tlf 75 42 27 90 / 22 42 27 49
Lene Lassen (0.–2. kl.)
Tlf. 75 42 25 13 / 22 21 63 33
Tina Rasmussen (3.–5. kl.)
Tlf. 75 42 18 83 / 51 50 41 70
Jacob Lund Jørgensen (3.–5. kl.)
Tlf. 76 88 06 05 / 30 23 84 89
Flemming Vestergaard (3.–5. kl.)
Tlf. 20 87 09 77

Grupperådsformand
Rie Morthorst Bruun, Lærkevænget 10
Tlf. 21 76 11 36
rieogklaus@stofanet.dk
Kasserer
Jens Kr. Kristensen, Kløvertoft 12
bnjkk@stofanet.dk
Tlf. 75 44 54 72
BÆVERFLOKKEN
Børn i 0.–1. klasse
Mandag kl. 17.00–18.30
Tom Tandrup
tomtandrup@gmail.com
Tlf. 29 89 92 75
ULVEFLOKKEN WARDHA
Børn i 2.–4. klasse
Onsdag kl. 18.30–20.00
H. C. Debel
hdebel@bbsyd.dk
Tlf. 40 50 55 54
SPEJDERTROPPEN VALDEMAR
SEJRS TROP
Børn i 5.–8. klasse
Møde mandag kl. 19.00–21.00
Rasmus Klindt
rasmus@APHyXion.dk
Tlf. 28 57 93 82
SENIORTROPPEN
RIBERHUSRIDDERNE:
Unge i 9. kl–17 år
Tirsdag kl. 19.00–21.00
Emil Klemmensen
klemmensen11@gmail.com
ROVERNE
Unge over 18 år
Torsdag kl. 19.00–21.00
Morten Maskov
maskov93@hotmail.com
Tlf. 30 58 72 22

– din hjælp gør forskellen
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De korte spidsbuer i gotisk stil er bygget sammen med hvælvingerne omkring 1230.

KIRK OG KLOGT.DK

INDHOLD
Dåb af asylansøgere
Min Domkirke – Fortrolig med
Skriften alene
Prædiken – Reformationsgudstjenesten i Ribe
Domkirke 31.10. 2016
Ribe Domsogns studietur 5.–12. september 2016
Et digtfragment – Henrik Noer
Rued Langgaard Festival 2016
Arrangementkalender
Gudstjenesteliste.

